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PROPOSTA DE VALOR

Entendemos a complexidade
do cenário fiscal brasileiro

Oferecemos soluções que se 
adequam a realidade fiscal 

da sua empresa

Foque no seu negócio com a 
simplificação do seu 

departamento tributário



Suporte

Clientes Consultores
Com alta responsividade

e disponibilidade

+80 +60 Execução de 
Projetos

de alta complexidade
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PROCESSO FISCAL DE PONTA-A-PONTA

Apuração fiscal completa
nas esferas municipais, 

estaduais e federais

Redução de riscos e custos 
operacionais da área fiscal

Rotina mais ágil, intuitiva, 
com informações confiáveis 

e em tempo real

Melhor experiência do 
usuário com informações 

integradas

Segurança com informações 
sólidas e confiáveis

Abrange todas as esferas da legislação tributária brasileira

Realização das rotinas internas 
de forma automática

Completa e
Integrada
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Invista na otimização da área fiscal do seu negócio 

REDUÇÃO DE RISCOS E CUSTOS

Processo de apuração fiscal 
rápido e ágilAlterações legais constantes

Facilidade de validação das 
informações fiscais que determinarão 
o cálculo de impostos e obrigações em 
âmbito Federal, Estadual e Municipal

Alta disponibilidade para geração e 
envio das obrigações ao Fisco, com 
possiblidade de configuração para 

cálculos de benefícios fiscais, 
contabilização de ajustes e guias

Atualização frequente para 
adequação do sistema aos formatos 
e obrigações exigidos pelo governo

Redução dos erros no 
cálculo dos impostos

Apuração de impostos, geração 
das obrigações acessórias federais, 

estaduais e municipais, e do 
projeto SPED

Conferência na entrega 
das obrigações acessórias Retenções de Impostos

Cálculo automatizado das 
retenções federais e municipais, de 

entrada e saída, gerando 
informações para as obrigações 

acessórias (Declarações Municipais, 
DIRF, REINF, DCTF, ECF)

Cumprimento das datas das 
obrigações acessórias 

Calendário atualizado das 
obrigações fiscais por CNPJ de 

acordo com as legislações federal, 
estadual e municipal



OPÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

Integração com a solução de gestão das empresas 
(independente do ERP adotado). 

• Produtividade: Desempenho com menos custos, 
permitindo uma rotina mais ágil, intuitiva e segura. 

• Controle: Melhor experiência de usuário com 
informações integradas.

• Mobilidade: Liberdade de acesso, a partir de qualquer 
dispositivo conectado a internet.

• Economia: Diminuição de custos em hardware, 
implantação, manutenção e atualizações.

• Garantia: Continuidade do negócio, 
independentemente dos sistemas corporativos.

• Nativa para o SAP ECC, SAP S/4 HANA e SAP TDF 
(Tax Declaration Framework). 

• Base única SAP: sem interfaces e hardwares adicionais.

• Confiabilidade: Informações em “real time”, sem 
duplicidade de base de dados.

• Redução do “TCO”.

• Segurança: Alinhado com as mais recentes 
atualizações e tecnologias SAP.

Versões específicas para atender as necessidades da sua empresa

Cloud/SaaS On premise



O QUE OFERECEMOS

TECNOLOGIA GARANTIACUSTO-
BENEFÍCIOABRANGÊNCIA



Simplificação da gestão do seu departamento tributário

Importação automática das Nf-es
emitidas pelos fornecedores

Validação dos dados e
arquivamento

Geração das obrigações acessórias
a serem declaradas

Apuração dos impostos

Geração dos arquivos 
digitais do projeto SPED

Gestão de todos documentos 
fiscais (de entrada ou saída)

Parametrização e complemento 
dos dados necessários para as 
apurações e obrigações

Controle de entrega das 
obrigações

Emissão e armazenamento de
todos os documentos fiscais

FUNCIONALIDADES E RECURSOS



FUNCIONALIDADES E RECURSOS

Inbound
Automação da entrada de 
documentos fiscais 

Segurança na entrada de documentos fiscais

Soluções para automatizar o processo de Entrada de 
documentos fiscais eletrônicos, em conformidade com a 
legislação e de acordo com as parametrizações de como estes 
registros devem ser tratados fiscalmente. 

Nossas soluções garantem:

Segurança ao efetuar a 
entrada dos documentos fiscais

Controle total do processo 

Integração as outras áreas 
do negócio

Rastreabilidade das 
informações

• Entrada em massa de documentos fiscais

• Relatórios auxiliares para apoio nas validações

• Envio de inconformidades antes do recebimento da mercadoria

• Recurso para confrontar o Pedido e XML

PRINCIPAIS RECURSOS:



FUNCIONALIDADES E RECURSOS
Fique em dia com as obrigações acessórias

Soluções para a geração das obrigações acessórias de forma 
automatizada com a captura das informações da sua base de dados, 
inserção de informações adicionais e ajustes, apuração dos 
impostos e a geração dos arquivos digitais para envio ao Fisco.

Operation
Operação e geração de obrigações

• Geração de todos os arquivos digitais que fazem parte do projeto SPED 
(ECD, ECF, SPED Fiscal, SPED Contribuições, REINF)

• Geração de arquivos de obrigações estaduais e municipais
• Contabilização de guias e ajustes e Relatório de Conciliação Contábil
• Log de Modificações e Controle de Terceiros
• Cálculo do conteúdo importado e geração do arquivo FCI para 

aproveitamento redução alíquota ICMS

PRINCIPAIS RECURSOS:

Previna erros operacionais:

Parametrização flexível 
atendendo aos diversos 
cenários fiscais

Automatização das apurações,
Impostos Diretos e Indiretos

Automatização com o 
TOM: robô fiscal da Seidor

Ajuste de informações 
dos documentos fiscais 
com rastreabilidade



FUNCIONALIDADES E RECURSOS
Tax Operation Manager: TOM

Captura e interpreta 
dados de forma

ágil e segura

Processa transações em 
constante comunicação 

com seu sistema

Otimiza as rotinas 
operacionais do seu 

setor fiscal

Automatiza operações fiscais 
manuais utilizando RPA 

(Robotic Process Automation)



Compliance
Gestão e validação

Controle total dos processos fiscais internos

Soluções para manter a sua empresa em conformidade com a 
legislação fiscal brasileira assegurando a atualização dos 
programas de geração de obrigações fiscais e rastreabilidade nas 
apurações e arquivos entregues.

FUNCIONALIDADES E RECURSOS

Monitoramento de todas as 
obrigações a serem cumpridas

Acompanhamento dos prazos

Redução dos riscos de penalidades

Agilidade nos processos internos

Funcionalidades que garantem o 
compliance da sua empresa:

• Monitor Fiscal para gestão da operação fiscal

• Ajuste de informações dos documentos fiscais com rastreabilidade

• Relatórios de Conferência e Monitor de Inconsistências

• Monitoramento das alterações legais e disponibilização de 
atualizações nos programas de geração de obrigações fiscais

PRINCIPAIS RECURSOS:



Outbound
Emissão de documentos fiscais

Foque no seu negócio com processos automatizadas 

Emissão de todos os documentos fiscais com alta disponibilidade 
e cobertura nacional. Armazenamento dos arquivos XML e PDF da 
NFe e NFSe para download ou impressão.

FUNCIONALIDADES E RECURSOS

Agiliza e simplifica a emissão 
de notas fiscais

Permite que alterações sejam 
facilmente realizadas

Facilidade na gestão de notas 
fiscais com a emissão de 
relatórios

Emissão correta dos documentos 
fiscais obrigatórios:

• Cálculo automático e preciso das tributações

• Cobertura nacional para emissão das notas fiscais

• Integração com vendas, estoque, faturamento e cobrança

• NF-e, NFS-e, CT-e, NFC-e

PRINCIPAIS RECURSOS:
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Melhoria contínua dos processos fiscais

SUPORTE ESPECIALIZADO

O Suporte Fiscal da Seidor conta com uma equipe experiente e 
especializada, oferecendo alta disponibilidade e responsividade 
no atendimento, além de suporte regional 24x7 sob demanda.

• Manutenção das aplicações para alterações na legislação 
corrente

• Incorporação de novas funcionalidades
• Ferramenta de Service Desk para abertura e acompanhamento 

dos chamados

NOSSOS DIFERENCIAIS

Serviço de sustentação Seidor
Benefícios do Service Desk Fiscal:

• Atendimento ágil e simplificado

• Diminuição dos impactos do 
negócio com falhas do serviço

• Resolução de incidentes e solicitações

• Comunicação constante com os 
usuários



CASOS DE SUCESSO
Solução utilizada por grandes empresas do mercado

Segmento da empresa:

Indústria Farmacêutica e de Cosméticos

• Necessidade:

A Farmax precisava aprimorar o controle das suas rotinas fiscais, 
apurações de impostos municipais, estaduais e federais e envio de 
obrigações acessórias. Outra demanda era a otimização do 
registro e validação de documentos de entrada (mercadorias e 
serviços) e do controle do conteúdo de importação para 
aproveitamento da alíquota reduzida do ICMS nas saídas.

• Resultados:

A implantação do 4tax permitiu a otimização dos processos de 
registros de documentos de entrada e de apuração de impostos 
em geral, contemplando os benefícios fiscais inerentes à atividade 
farmacêutica e cosmética, além da geração do arquivo FCI e do 
aproveitamento da redução de alíquota do ICMS.

O 4TAX Fiscal Suite foi escolhido pela 
Farmax por sua capacidade de 

integração com o SAP S/4HANA e de 
atender, de forma personalizada, à 

legislação em seus mais diferentes níveis.

FARMAX AMPLIA A CAPACIDADE DO 
SEU SETOR FISCAL COM 

PERSONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO



CASOS DE SUCESSO
Solução utilizada por grandes empresas do mercado

Segmento da empresa:

Mineração

• Necessidade:

A demanda apresentada pela Vale foi de uma solução para 
apuração de impostos retidos, entrega da obrigação do EFD-REINF 
e atendimento às obrigações municipais, considerando as diversas 
legislações de cada município. Também incluiu a possibilidade de 
análise das informações do Portal de Divergências da Vale. (cenário 
específico, uma vez que a ferramenta é da própria mineradora.)

• Resultados:

Foi realizada a implantação dos módulos de Impostos Retidos, 
atendimento ao EFD-REINF, Apuração do ISSQN e entrega das 
obrigações municipais, considerando as diversas legislações 
municipais concernentes às atividades de mineração.

A Vale encontrou no 4TAX a solução ideal 
para processar grandes volumes de 

dados com segurança no processo, 
índice mínimo de erros e possibilidade de 

customizações.

VALE INOVA EM SEU SETOR FISCAL 
COM O 4TAX



CASOS DE SUCESSO
Solução utilizada por grandes empresas do mercado

Segmento da empresa:

Mineração

• Necessidade:

A Vale necessitava de uma solução para contabilização do valor a 
pagar de impostos calculados pela DCFTWeb, e contou com a 
Seidor no processo.

• Resultados:

Para a solução da dor do cliente, foi utilizada a consulta de 
totalizadores da EFD-REINF, uma vez que a RFB não disponibilizou 
integração com a DCTFWeb para contabilizar o valor do imposto à 
pagar, seguindo o fluxo de conciliação e compensação dos valores 
apurados pela ferramenta e com integração ao workflow SAP.

Com a consulta de totalizadores da EFD-
REINF e integração ao workflow SAP, a 
ferramenta solucionou a dificuldade 

de contabilização de valores a pagar
para a Receita Federal do Brasil (RFB).

4TAX SIMPLIFICA ROTINA DE 
CÁLCULO DE IMPOSTOS NA VALE



CASOS DE SUCESSO
Solução utilizada por grandes empresas do mercado

Segmento da empresa:

Pintura Industrial

• Necessidade:

Ao buscar a Seidor, a Tekno apresentou a necessidade de refinar o 
controle de suas rotinas fiscais, das apurações de impostos 
municipais, estaduais e federais e do envio de obrigações 
acessórias.

• Resultados:

Com a implantação de soluções do módulo Operation, foram 
otimizados os processos de apuração de impostos em geral. A 
utilização dessas ferramentas permite que o time fiscal da Tekno 
faça a entrega de documentos de entrada incluindo todos os 
registros do Bloco K do SPED Fiscal.

Para a Tekno, o 4TAX se provou um 
grande aliado no aumento da eficiência 
das entregas de obrigações e refino de 

rotinas do setor fiscal.

SIMPLIFICANDO AS ROTINAS FISCAIS 
COM O 4TAX



CASOS DE SUCESSO
Solução utilizada por grandes empresas do mercado

Segmento da empresa:

Transporte, frota de veículos, locação de máquinas e 
equipamentos

Necessidade:

Entre as necessidades do Grupo LM estavam o controle das 
rotinas fiscais, as apurações de impostos municipais, estaduais e 
federais e o envio de obrigações acessórias. Outra demanda 
interna era a obtenção de uma ferramenta que possibilitasse o 
registro e validação de documentos de entrada (mercadorias e 
serviços). 

• Resultados:

As necessidades foram resolvidas com a implantação dos módulos 
VTAX e VTIN do 4TAX, que otimizaram os processos de registros de 
documentos de entrada e de apuração de impostos em geral, 
contemplando SPED Fiscal, ECD, ECF, arquivos municipais e 
demais obrigações.

A amplitude de atuação do 4TAX, que possui 
características que o permitem cobrir 

todas as esferas fiscais (municipal, estadual 
e federal) foi decisiva para o aumento da 

produtividade do time LM.

4TAX SE TORNA ALIADO NA 
OTIMIZAÇÃO E CONTROLE DAS 

OBRIGAÇÕES FISCAIS



CASOS DE SUCESSO
Solução utilizada por grandes empresas do mercado

Segmento da empresa:

Transporte, frota de veículos, locação de máquinas e 
equipamentos

Necessidade:

A Patrimar demandou uma solução para realizar a Apuração do 
RET e Operações imobiliárias com mais eficiência.

• Resultados:

Para atender à solicitação do cliente, foram criadas apurações 
automáticas do RET por conta contábil, capazes de fazer a busca 
automática dos valores provisionados para cálculo do imposto e 
geração da guia, sendo que os valores também passaram a ser 
levados para as obrigações acessórias. Também foi criado um 
programa para controle das operações imobiliárias com busca 
automática das informações, o sistema Imobme, para, então, 
compor o registro F200 da EFD Contribuições.

Com o 4TAX, a Patrimar pode 
automatizar processos e controlar 

operações imobiliárias com mais 
precisão, garantindo, assim, a otimização 

de seus resultados

4TAX CONSTRÓI PROCESSOS COM 
EFICIÊNCIA E TRANQUILIDADE PARA A 

GIGANTE DA CONSTRUÇÃO



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
+80 clientes escolheram o 4TAX como sua solução de gestão tributária
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O QUE NOS DIFERENCIA

Multinacional 
de serviços e 

consultoria em TI

Operações na Europa, 
América Latina, 
Estados Unidos, 

África e Oriente Médio

62 escritórios
32 países

5 continentes

Receita anual  
total de 

+468 MM USD

+5.000 
Colaboradores

SAP Pinnacle Awards 2019
4º ano consecutivo

SAP ERP Partner of the Year

SAP LAC Partner
Excellence Award 2019

Top Overall Latin America – Seidor Latam
Success Factors Solutions – Seidor Latam

General Business in Southern Latin America

SAP Business One 2019
Maior VAR Geral Brasil

Overachievement Brasil
VAR Maior Crescimento Brasil

Nossos números e conquistas



SAP Cloud Partner
of the Year 2018
Small and Midsize Companies

SAP LAC Partner Excellence 
Award 2018
Business One
Human Capital
Top Overall Partner

Prêmio SAP Espanha 2018
Maior volume de vendas on premise
Maior volume de vendas on cloud 

Prêmio SAP Business One 2018
Maior volume de vendas
Net New Names
Excelência Operacional em Canais

TOP Overall Partner 2017
Melhor parceiro SAP América 
Latina 

SAP Partner Leadership
Summit 2017 
General Business na Região Sul
SAP Business ByDesign
Human Capital Management

Regional Partner
Excellance Awards 2015
Top Regional Partner
América do Sull

Platinum Partner SAP
Parceria de nível Platinum 
2015

Principais Prêmios

SAP Pinnacle Awards
Partner of the year 2018
Analytics & Insight

SAP Pinnacle Awards
Partner of the year 2017 
SAP Business One

SAP Pinnacle Awards 2016 
Value-Added Reseller

O QUE NOS DIFERENCIA

SAP Pinnacle Awards 2014 
Distribuidor de valor agregado 
no âmbito cloud



Atuação Global

Cobertura direta Seidor

Cobertura
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+500 Colaboradores

+300 Clientes ativos no Brasil

Líder em ofertas Cloud

Referência em SAP S/4 HANA

Especializada em projetos fechados

Software Fiscal e produtos complementares

Especialista em tecnologia Mobile e Analytics

ATUAÇÃO  NACIONAL

RJSP

ES
BH

RS

SJC

Seidor no Brasil

O QUE NOS DIFERENCIA

RP



O QUE NOS DIFERENCIA
Seidor no Brasil

São Paulo Rio de Janeiro Ribeirão Preto

Belo Horizonte São José dos Campos Vitória Porto Alegre



www.seidorbrasil.com.br
comercialbr@seidor.com.br

+55 11 5506.0554 – São Paulo
+55 31 3273.0899 – Belo Horizonte
+55 21 3590.3601 – Rio de Janeiro
+55 27 3208-5245 – Vitória  
+55 51 3378-5232 – Porto Alegre
+55 12 3570-2222 – São José dos Campos
+55 16 3329.3035 – Ribeirão Preto


